
 صفحه ماقبل اول:

 

 ( Kita Online  مهدکودک آنالین)

 (   Dinslakenدینسالکن)   لزوم ثبت نام برای پذیرش کودکان درمهدکودک  در

 

 :1صفحه 

 چیست؟  ( Kita Online  مهدکودک آنالین)

سیستمی است که والدین می توانند از طریق ثبت نام اینترنتی برای پذیرش در مهد کودک ها   ( Kita Online  مهدکودک آنالین)

اقدام کنند. مطابق با آیین نامه قانونی، حق قانونی برای پذیرفته شدن در یک مهدکودک به کسی تعلق دارد که او به شکل کتبی 

 برای پذیرش در مهدکودک ثبت نام کند. 

 : 2صفحه 

 چه گونه است؟  ( Kita Online  آنالین) عملکرد مهدکودک

اگر شما یک کامپیوتر, موبایل هوشمند و یا یک تبلت داشته باشید که به اینترنت متصل باشد, شما شرایط استفاده از مهدکودک 

سایت شهر را از طریق   ( Kita Online  در خانه و یا در راه را دارید. شما مهدکودک آنالین)  (   Kita Online   آنالین)

 پیدا می کنید. WWW.dinslaken.de/kitaonline    (   Dinslakenدینسالکن)  

شما ازطریق این برنامه به روند ثبت نام هدایت خواهید شد. شما این امکان را دارید که سه مهد کودک مورد پسند خود را انتخاب 

( به دست بیاورید. در    Dinslakenدک های شهر دینسالکن )  کنید, اما قبل از آن می توانید اطالعات الزمه را راجع به مهدکو

قدم دوم فرم ثبت نام را با اطالعات مربوط به خود و کودکتان پرکنید. در انتها فرم پر شده را بفرستید. لطفاً به این توجه کنید: بعد 

کنید. فقط بعد ازاین که شمابر روی لینک )  از پرکردن کامل و فرستادن فرم ثبت نام کودکتان, شما یک امیل تائیدیه دریافت می

Link موجود در ایمیل دریافت شده کلیک و این ثبت نام را تائید کنید, روند ثبت نام کودک شما به آخر رسیده و کودک شما در)

 سیستم ثبت است.

کنید. مسئولین مهدکودک اگر شما به اینترنت دسترسی ندارید, مشکلی نیست. در این صورت به یکی از مهدکودک ها مراجعه 

 شما را برای ثبت نام کودکتان یاری خواهند کرد.

 :3صفحه 

 مهم!

( ثبت شده باشد. با این    Kita Online   کودک شما فقط در یک مهد کودک پذیرش می شود وقتی که او درمهدکودک آنالین)

یک مهد کودک جایگزین کرد. یک مهد کودک در ( را با رفتن حضوری در   Kita Online   وجود نمی توان مهدکودک آنالین)

صورتی پذیرش کودک شما را قبول می کند, که شما قبالً ازآن مهدکودک دیدار کرده باشید. قبل ازتصمیم گیری برای انتخاب مهد 

 کودک فرزندتان, باید شما از این مهد کودک دیدن کرده باشید.

 :4صفحه 

 شد؟ نیاز شما ثبت شد...مرحله بعدی چه خواهد

درخواست  ثبت نام در مهد کودک برای سال  بعدی , که در اول آگوست شروع می شود, باید تا پانزده نوامبر سال قبل از آن  

انجام داده شود. پذیرش درخواست هر متقاضی از طرف کارکنان مهدکودک بر مبنای معیارهای پذیرش همان مهدکودک صورت 

 ل سال جدید, قبول پذیرش از طرف مهدکودک اطالع رسانی می شود.می گیرد. از آخر سال میالدی تا اوای

(  Kita Online  در آخر می خواهم اطالعات مهم دیگری را به عرضتان برسانم: با در خواست شما از طریق مهدکودک آنالین)

 برای پذیرش فرزندتان در مهدکودک مورد پسند شما هیچ ضمانتی داده نمی شود!

 :5صفحه 

 تماس



 سواالت بیشتر با ما تماس بگیرید.برای 

 ایمیل:

online310@dinslaken.de-Kita 

 تلفن:

015110194764 

 (16:00- 14:00پنجشنبه از ساعت  -)سه شنبه 
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